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 Z  Á  P  I  S    č. VV – 04/2021 
z online zasedání VV ČSS, z.s.  konaného dne 29. 4. 2021 

 
Přítomní:  J. Streit (prezident ČSS), PaeDr. I. Ertlová (viceprezidentka ČSS), K. Tomeček (člen 

Prezidia ČSS), J. Fidler (člen Prezidia ČSS), I. Hermel (člen Prezidia ČSS), ČSS), L. 
Janota (člen Prezidia ČSS), Ing. Vl. Zrůst (předseda PA KS), J. Havel (předseda 
Plzeňského KS), Ing. P. Voldán (předseda JHČ KS), J. Materna (předseda KS 
Vysočina), J. Zetek (předseda MS KS), A. Vaštík (zástupce ZL KS), P. Šlechta 
(předseda Ust KS), M. Havlík (předseda KŘR), V. Pučelík (předseda KR ČSS). P. 
Hrdlička (předseda KBS), M. Suntych (zástupce Stč KS), B. Putna (předseda SMK), 
P. Bitner (zástupce STK), J. Frýda (předseda HK KS), P. Hrbek (předseda LB KS), R. 
Grónský (zástupce OL KS), 

Nepřítomni: J. Videcký (člen prezidia), P. Tarant (předseda KV KS),  
 

Hlas poradní: R. Vrtišková (předseda RK), J. Zámyslická (tajemnice ČSS)  
  

 
Jednání VV ČSS bylo zahájeno v 18 hod. prezidentem ČSS za přítomnosti 18 členů VV ČSS s hlasem 
rozhodujícím, VV je usnášeníschopný. 
 
 

Program jednání: 
 
Program: 
1) Zahájení, kontrola zápisu VV a P ČSS. 
2) Informace z ČSS (NSA, ČOV, rozpočet ČSS 2021). 
3) VH KS ČSS, z.s. 
4) Sjezd ČSS, z.s. 
5) Stav předběžných návrhů na volená místa v ČSS, z.s. 
6) Informace z úseku st. reprezentace. 
7) Činnost komisí ČSS.  
8) Změna v přihlašování střelců na ČPM 2021 a KZR/KSZ 2021. 
9) Informace revizní komise.  
10) Různé a závěr. 
 
 
 
 

1. Zahájení, kontrola zápisu VV a P ČSS 
  Pan prezident zahájil zasedání v 18 h. zkouškou hlasování a kontrolou usnesení zápisů zasedání 
VV a Prezidia. 
  VV 01/2020 
  Pan Janota se vyjádřil k pokračování stavby střelnice Soběšice. Dokumentace je kdykoliv 
k dispozici. 
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  Paní Ertlová informovala o možnosti podávání žádostí na pořádání šampionátů v r. 2024. 
Formuláře jsou na stránkách ESC. Týká se především mezinárodních závodů plánovaných na 
střelnici v Soběšicích. 
Pan Havlík informoval, že momentálně ještě pro pořádání soutěží není střelnice připravena, ale je 
panem W. Grillem slíbena možnost výjimky pro žádost na pořádání mezinárodních soutěží. Pan 
Janota sdělil, že střelnice by měla být připravená do 2 měsíců. Zkušební soutěží bude KZR brokařů. 
   Pan Streit informoval o průběhu likvidace nefunkčních SSK podle usnesení 2020/10 VV 01/2020. 
Ze 17 likvidovaných již došlo k výmazu ze spolkového rejstříku u 12 klubů, 5 likvidací je v běhu. 
  P 03/2020 
  ČSS, z.s. navrhoval kandidaturu paní Ertlové, Veverkové a pana Kosteleckého do komisí ISSF.  
Pouze kandidatura paní Ertlové byla schválena.  
  ČSS následně poslal přihlášku do Evropské komise sportovců. 
  VV 03/2021 
  KS nahlásila termíny konání VH, budou zveřejněny na webu ČSS, z.s. 
  Pan prezident informoval o zajištění místa pro konání Sjezdu ČSS, z.s., které je vhodné pro konání 
i za případných zpřísněných epidemických podmínek. 
 
   X10  usnesení 10. sjezdu – realizace kulové střelnice Brno-Soběšice – trvá 
 
   Ostatní body byly splněny nebo budou projednány na dnešním zasedání. 
 
 
 

2. Informace z ČSS (NSA, ČOV, rozpočet ČSS 2021) 
NSA, ČOV – ČSS požádal o výjimku na mzdové prostředky na trenéry, kdy jsme překračovali 

měsíční limit. Byla přislíbena. Finance z dotačních programů, o které ČSS žádal, již přišly.  
Pan Tomeček se ptá, zda ČSS učinil nějaké kroky pro zlepšení omezených podmínek pro 

střelectví. 
Paní Ertlová poděkovala za spolupráci pana Tomečka při vypracování materiálů pro MZdr 

k vyjednávání o počtu sportujících v současné epidemické situaci.  
Vyjádřila se k velkým personálním změnám na NSA, k vyplácení peněz z dotačních programů. 

Konstatovala, že vzhledem k tomu, jak je sportovní střelba úspěšný sport, bylo by zřejmě dobré 
vyvolat jednání s NSA k navýšení finančních prostředků na sportovní střelbu. Ale v letošním roce již 
změnu čekat nelze, letošní programy již jsou zúřadovány.  

Pan Vaštík, Tomeček, Voldán konstatovali ponížení financí v programu Můj klub. Pan Voldán 
konstatoval, že na rozdíl od MŠMT, NSA nezveřejňuje na webu přidělované dotace. 

Pan prezident diskuzi o NSA uzavřel konstatováním, že Svaz osloví NSA o dodání přehledu 
dotací v programu Můj klub. 

Rozpočet 2021 
Pan prezident rozeslal novou verzi rozpočtu s komentářem. Zeptal se na připomínky a dotazy. 

Nebyly žádné.  
Hlasování o přijetí rozpočtu na rok 2021: Pro: 21, proti: 0, nehlasoval: 1 (pan Hrbek) 
  
 
 
3. Valné hromady KS ČSS, z.s.  
Pan prezident připomněl, že návrhy kandidátů musí projít valnou hromadou, valné hromady je 

musí navrhnout.  
Termíny Valných hromad KS budou vyvěšeny spolu kontakty na předsedy KS. 
4. Sjezd ČSS, z.s. 
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  Pan prezident upřesnil termín posledního zasedání VV před Sjezdem - 20. 7. 2021, snad 
prezenčně. Budou zde zvoleni předsedové Komisí VV a dokončena příprava Sjezdu. 
 
 

5. Stav předběžných návrhů na volené funkce ČSS, z.s. 
  Pan prezident znovu konstatoval, že kandidáti na funkce vzejdou až z Valných hromad, došlé 
návrhy jsou předběžné, slouží k představení kandidátů na VH.  
  Návrhem na předsedu KŘR se bude zabývat nejbližší zasedání Prezidia. Předseda KŘR je jako 
jediný z předsedů Komisí VV ČSS navrhovaný dle Statutu KŘR Prezidiem.  
  Po poslední Valné hromadě budou kandidáti na volené funkce zveřejněni na webu ČSS, z.s. 

 
 
6. Informace z úseku státní reprezentace 

  Pan Havlík informoval o probíhající sezoně. Reprezentace se účastní přípravných kontrolních 
závodů směřující k ME na konci května pro puškové, pistolové i brokové disciplíny. Jsou to poslední 
závody s možností získat kvótaplacy. 
  Požádal o navýšení rozpočtu na nákup reprezentačních souprav.  
 
 

7. Činnost komisí  
  Pan Pučelík za KR konstatoval, že se pouze účastní přípravných závodů reprezentace.  
Dochází k distribuci nových průkazů rozhodčích. 
  Pan Putna za SMK informoval o přípravě ČPM, KZR. Termíny jsou stále nejisté, záleží na 
epidemické situaci a na rozhodnutí vojenské hygieny.  
  Pan Bittner za STK konstatoval, že kalendář závodů na letošní rok s dosazením technických 
delegátů byl vytvořen v prosinci 2020, podle vývoje epidemické situace budou upraveny termíny a 
případně dosazeni delegáti. 
  Pan Hrdlička za KBS doufá, že se soutěže rozběhnou případně s vyloučením veřejnosti. 

 
 

8. Změna v přihlašování střelců na ČPM 2021 a KZR/KSZ 2021. 
  Není zatím jasný způsob nominace na tyto závody. 

 
 

9. Informace revizní komise 
  Paní Vrtišková poděkovala panu Hermelovi za pomoc při online jednání RK. RK se zabývala 
kontrolou hospodaření 2019. Paní Vrtišková požádala o možnost kontroly faktur a pokladny za rok 
2019. 
  Dále paní Vrtišková měla dotaz na směrnici o evidenci pracovní doby zaměstnanců včetně 
archivace. Pan prezident zkontroluje a dodá.  
  Dotaz na využití Covidových programů. Pan prezident odpověděl, že vzhledem k tomu, že Svaz 
dostal v dodacích plné částky na platy, nemůže již dostat žádný jiný příplatek. 
 
 

10.  Různé: 
  Pan Tomeček žádal o vystavení svého trenérského průkazu, na který posílal foto již 4.1.  
  Pan Frýda se zeptal na termíny závodů ČSS. Zatím jsou nejasné, jakmile se vyjasní, budou 
zveřejněny na webu.  
  Zástupci jednotlivých KS informovali o přípravách klubů na rozbíhající se sezonu, pozvali na VH 
svých KS. 
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Usnesení zasedání VV 03/2021: 
 
09/2021 –  VV ČSS, z.s. bere na vědomí zprávy z komisí ČSS; 
 
10/2021 –  VV ČSS, z.s. bere na vědomí informace z úseku reprezentace; 
 
11/2021 –  VV ČSS, z.s. schvaluje rozpočet na rok 2021. 
 
 
 
V Praze dne 29. 4. 2021 
 Jiří STREIT 
 prezident ČSS, z.s. 
        
Zapsala J. Zámyslická  


